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الأربعاء  12ذواحلجة 2019/8/14 - 1440

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6211

وتدشني  820وحدة صناعية

نائب رئيس الجمهورية ،خالل لقائه رئيس الوزراء الكازاخي:

إيران مستعدة لتطوير التعاون املصرفي والتجاري مع كازاخستان

ق��ال النائ��ب األول للرئي��س اإليران��ي:
إن جمي��ع ق��درات دول بح��ر قزوي��ن يج��ب أن
تس��تفيد منه��ا ش��عوب المنطق��ة؛ مضيف �اً :لو

اس��تخدمت جمي��ع ه��ذه اإلمكاني��ات بش��كل
جي��د ،فس��تتوفر الظروف المناس��بة للش��عوب
وال��دول األعض��اء ف��ي المنت��دى االقتص��ادي

تسيير رحالت جوية مباشرة
بني مشهد ودوشنبه
ت��م تس��يير رح�لات جوي��ة مباش��رة بي��ن مدينتي مش��هد ودوش��نبه
العاصمة الطاجيكية ،مع الخطوط الجوية الطاجيكية.
أعل��ن ذل��ك المدي��ر العام لمط��ارات محافظة خراس��ان الرضوية
(ش��مال ش��رق) لمراس��ل وكال��ة أنب��اء الجمهوري��ة االس�لامية (إرن��ا)
أم��س الثالث��اء ،وق��ال :ان الرحالت س��تنطلق كل يوم ثالث��اء وجمعة

لدول بحر قزوين  .وخالل إجتماعه مع رئيس
وزراء كازاخستان ،وصف إسحاق جهانغيري،
مس��اء االثني��ن ،إجتم��اع ال��دول المتش��اطئة

بإس��تخدام طائ��رة بوين��غ  767بي��ن مش��هد  -دوش��نبه .وأض��اف محمد
باقر قاسم زادة :في وقت سابق من شهر يونيو ،كانت رحالت مشهد-
دوشنبه تديرها أيضاً شركة (وارش إيراليز).
كم��ا ان ش��ركتي (آس��مان) و(طاجي��ك إي��ر) كانت��ا تس��يران
رحالتهم��ا بي��ن مش��هد  -دوش��نبه وكذل��ك طه��ران  -دوش��نبه،
والت��ي توقف��ت الع��ام الماض��ي ،ل��ذا كان عل��ى المس��افرين إل��ى إيران
وطاجيكس��تان الس��فر بش��كل غي��ر مباش��ر م��ن خ�لال بل��دان ثالثة ،ما
يؤدي الى زيادة فترة الرحلة باإلضافة إلى زيادة التكاليف.
ويعتبر مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهد ثاني أكثر
المطارات إزدحاماً بعد مطار مهرآباد في طهران.

عل��ى بح��ر قزوين بأن��ه إجتماع مه��م ،وقال :إن
البن��اء الذي وضع حجر أساس��ه اليوم س��يكون
له بالتأكيد تأثير كبير على السالم واألمن
والعالقات بين الدول األعضاء.
وهن��أ جهانغي��ري ش��عب وحكوم��ة
كازاخستان على إجراء اإلنتخابات الرئاسية
بنج��اح ف��ي البالد ،وأعرب عن أمله في توس��يع
العالق��ات ف��ي المرحل��ة الجدي��دة .وأش��ار
النائ��ب األول لرئي��س الجمهوري��ة إل��ى توقي��ع
 110وثائ��ق للتع��اون بي��ن البلدين ف��ي العقود
الثالث��ة الماضي��ة وعق��د لجنة مش��تركة في
المس��تقبل القري��ب ،داعي �اً إل��ى إزال��ة بع��ض
العقب��ات ،وق��ال :إن إي��ران مس��تعدة لتطوي��ر
التع��اون المصرف��ي والتج��اري والس��ياحي مع
كازاخستان.
ب��دوره ،أك��د رئي��س ال��وزراء الكازاخ��ي،
عسكر مامين ،على أن التنمية االقتصادية في
المنطق��ة ه��ي أح��د أه��داف إجتم��اع دول بحر
قزوي��ن ،وأعلن اس��تعداد بالده الش��امل لتعزيز
العالق��ات اإلقليمي��ة والعالق��ات الثنائي��ة.
وأض��اف :ان الخط��ط المش��تركة والحل��ول
المناس��بة يمك��ن أن تس��رع التنمي��ة التي نأمل
ف��ي تحقيقه��ا ف��ي اللجن��ة المش��تركة الت��ي
ستنعقد قريباً.
ً
وأعل��ن عس��كر ان��ه يس��عى ش��خصيا إل��ى
ح��ل العوائ��ق التجارية بي��ن البلدين؛ مضيفاً:
إنن��ا نق��در دع��م إي��ران لمواق��ف بالدن��ا خ�لال
اإلجتماع��ات والمب��ادرات المقدم��ة ف��ي نطاق
العالم اإلسالمي.

قريب ًا ..إفتتاح مشاريع منجمية بـ5ر 3مليار دوالر
في إيران
أعل��ن رئي��س منظم��ة تطوير وتحدي��ث الصناعات التعديني��ة االيرانية (إيمي��درو) عن إفتتاح
مشاريع تعدينية بقيمة 5ر 3مليار دوالر حتى مارس /آذار المقبل في البالد.
وأك��د خ��داد غري��ب ب��ور ،في تصريح له أم��س الثالثاء ،ان رقعة إكتش��افات المعادن س��تبلغ
 600أل��ف ك��م مرب��ع ف��ي إط��ار خطة جدي��دة ،وان وزي��ر الصناعة واف��ق على خطة لتوس��يع رقعة
اإلكتشافات بواقع  300ألف كم مربع.
من جهة ثانية ،أكد غريب بور ان (إيميدرو) إستقطبت  14مليار دوالر من إستثمارت القطاع
الخاص للصناعات التعدينية حتى اآلن وتستهدف مستوى إستثمارياً بواقع  16مليار دوالر حتى
سنة .2025
وفي الس��ياق ،أعلن مس��ؤول بمنظمة الصناعات الصغرى والمدن الصناعية عن تدشين 820
وح��دة صناعي��ة ف��ي  3ش��هور خالل فترة  21م��ارس /آذار حتى  22يونيو /حزي��ران  .2019وأوضح
أصغ��ر مصاح��ب ،مس��اعد ش��ؤون الصناع��ات الصغ��رى بالمنظم��ة ،ان  820وح��دة صناعي��ة ب��دأت
أنشطتها في المدن الصناعية في الفترة المذكورة.

بورصة طهران تغلق على طاقة إنتاج البنزين
في إيران تتخطى
إرتفاع  1221نقطة
أغلقت بورصة طهران لألسهم
واألوراق الـ 100مليون لتر يومي ًا
المالية تعامالت أمس الثالثاء ،على ارتفاع

المؤش��ر الع��ام (تدبيكس)  1221نقطة إلى
مستوى  257ألفاً و 97نقطة.
تداول��ت الس��وق 2ر 4ملي��ار س��هم
وورق��ة مالي��ة ،بقيم��ة 98ر 10تريليون ريال
(ال��دوالر=  42ألف ري��ال) توزعت على 326
أل��ف صفق��ة .وبالس��وق الموزاي��ة ،صع��د
المؤش��ر (آيفك��س)  25نقط��ة إل��ى مس��توى
 3467نقطة.

في إعالن نادر« ..أرامكو» السعودية تقر
بتراجع إيراداتها

ق��ال تقري��ر نش��رته مجل��ة (فوري��ن
بوليس��ي) األميركي��ة :إن وض��ع ح��د
للح��رب التجاري��ة الجاري��ة بي��ن الوالي��ات
المتح��دة والصي��ن يب��دو أن��ه ب��ات أم��راً غير
محتم��ل ،وذل��ك في أعقاب اته��ام الحكومة
األميركية بكين بالتالعب بالعملة.
وصنف��ت وزارة الخزان��ة األميركي��ة
الصي��ن رس��مياً كبل��د «متالع��ب بالعملة»
بمقتض��ى قرار أص��دره الرئي��س األميركي
دونال��د ترام��ب بع��د أن خفض��ت بكي��ن م��ن
قيم��ة الي��وان إلى ما دون المس��توى الرمزي
البالغ  7يوان مقابل الدوالر.
وأف��اد الكات��ب جيمس بالمير ب��أن اتهام

الجزائر تسجل عجز ًا تجاري ًا
يفوق  3مليارات دوالر
س��جل المي��زان التج��اري الجزائ��ري عج��زاً
بقيم��ة 18ر 3ملي��ار دوالر خ�لال النص��ف األول
م��ن  ،2019مقاب��ل 84ر 2مليار دوالر خالل نفس
الفترة من العام الماضي ،بحس��ب بيان صادر عن
الجمارك الجزائرية يوم اإلثنين.
وذك��ر البي��ان ان قيم��ة الص��ادرات بلغ��ت
96ر 18ملي��ار دوالر ،مقاب��ل 29ر 20ملي��ار دوالر
الع��ام الماض��ي .وبلغ��ت قيم��ة ال��واردات 14ر22
مليار دوالر ،مقابل 14ر 23مليار دوالر في .2018
وش��كلت الصادرات النفطي��ة 10ر 93بالمائة
م��ن إجمال��ي ص��ادرات البالد بواق��ع 65ر 17مليار
دوالر ،مقاب��ل 84ر 18ملي��ار دوالر خ�لال نف��س
الفت��رة م��ن  ،2018بينم��ا تبق��ى الص��ادرات غي��ر
النفطية هامشية بواقع 31ر 1مليار دوالر ،مقابل
45ر 1مليار دوالر خالل نفس الفترة من .2018

الصي��ن بالتالع��ب بالعمل��ة يكتس��ي أهمي��ة
بالغ��ة بالنس��بة للسياس��ة األميركي��ة
والصيني��ة عل��ى ح��د س��واء ..فف��ي الواليات
المتح��دة يب��دو أن وقع قرار تصنيف الصين
بهذه الطريقة كان قاس��ياً على بكين؛ لكن
القضية بالنس��بة للصي��ن -يضيف الكاتب-
تب��دو أعم��ق بكثي��ر ف��ي ب�لاد تعتب��ر العمل��ة
والعمالت األجنبية قضايا وطنية.
* اليوان العظيم
يق��ول الكات��ب« :ف��ي الصي��ن ،تق��دم
وس��ائل اإلع�لام الحكومية تقاري��ر منتظمة
ح��ول إمكانية أن يحل اليوان الصيني محل
الدوالر كعمل��ة احتياطية عالمية ،لذلك

أعلن��ت ش��ركة (أرامكو) النفطية الس��عودية ،أمس الثالثاء ،إيراداته��ا النصفية ألول مرة في
تاريخها ،مشيرة إلى تراجعها في النصف األول من عام .2019
وف��ي إع�لان ن��ادر لنتائجه��ا المالي��ة ،قالت الش��ركة في بيان« :بل��غ صافي إيرادات الش��ركة
9ر 46ملي��ار دوالر للنص��ف األول م��ن ع��ام  ،2019مقاب��ل  53ملي��ار دوالر للفت��رة ذاته��ا م��ن الع��ام
الماضي» .ويأتي تراجع إيرادات الش��ركة العمالقة ،بفعل انخفاض أس��عار النفط ،وسط تكهنات
بأن الشركة تتحضر لطرح أسهمها لالكتتاب العام.
ج��اء ذل��ك م��ع إعالن ش��ركة ريالين��س الهندية أنه��ا وافقت على بيع حص��ة بقيمة  %20من
أعماله��ا المتعلق��ة بالنف��ط والكيماوي��ات بقيم��ة  15ملي��ار دوالر ،إل��ى عم�لاق النفط الس��عودي.
بينما قالت الش��ركة الس��عودية إن االتفاق مازال «في مراحل مبكرة للغاية» .ولم يتطرق البيان
إلى خطة االكتتاب.
ونق��ل البي��ان ع��ن رئي��س مجل��س إدارة أرامك��و ،أمين ناص��ر ،قوله :إن��ه «رغم انخفاض أس��عار
النفط خالل النصف األول من  ،2019واصلنا تحقيق أرباح وتدفقات نقدية حرة قوية ،مدعومة
بقدرتنا في الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف واالنضباط المالي».
وتأت��ي ه��ذه الخط��وة بع��د أن فتح��ت «أرامك��و» دفات��ر حس��اباتها للم��رة األول��ى من��ذ تأميمها
قب��ل  40عام �اً ،لوكالت��ي «فيت��ش» و»موديز» الدوليتي��ن للتصنيف اإلئتماني في أبريل /نيس��ان
الماضي ،في إطار استعداداتها لجمع األموال من المستثمرين.
وكان��ت «أرامك��و» حققت أرباحاً صافية وصلت إل��ى  111مليار دوالر العام الماضي ،لتتفوق
على أكبر خمس شركات نفطية عالمية ،وحققت عائدات بقيمة  356مليار دوالر .كما تفوقت
على ش��ركة (آبل) لتكون أكثر الش��ركات ربحاً في العالم .فقد بلغت األرباح الصافية لش��ركة
التكنولوجيا األميركية العمالقة خمسين مليار دوالر العام الماضي.
وتق �دّر «أرامك��و» احتياط��ات النف��ط المثبت��ة ب �ـ 227ملي��ار برمي��ل ،واحتياطاته��ا م��ن
الهيدروكرب��ون ب �ـ 257ملي��ار برمي��ل من المكاف��ئ النفطي ،ما يكفي ألكثر م��ن نصف قرن ،وهو
مستوى عال ومريح ،بحسب وكالة «فيتش».

والذهب ألعلى مستوى في أكثر من  6سنوات

النفط يرتفع بفضل الحديث عن زيادة تخفيضات «أوبك» واستمرار مخاوف الطلب
إرتفع��ت أس��عار النف��ط ،أم��س الثالث��اء،
ف��ي الوق��ت ال��ذي ب��ددت في��ه توقع��ات بتعزي��ز
منتجين كبار لتخفيضات اإلنتاج أثر إستمرار
المخاوف بشأن الطلب العالمي وارتفاع اإلنتاج
األمريكي.
وبحل��ول الس��اعة 32ر 10بتوقيت غرينتش،
ارتفع��ت العق��ود اآلجل��ة لخ��ام برن��ت ثماني��ة
س��نتات أو 14ر 0بالمئ��ة مقارن��ة م��ع التس��وية
الس��ابقة إل��ى 65ر 58دوالر للبرمي��ل .وكان
خ��ام القي��اس العالم��ي خس��ر م��ا يزي��د ع��ن 20
بالمئ��ة من��ذ بل��غ أعل��ى مس��توياته من��ذ بداي��ة
العام الجاري في أبريل /نيس��ان .وبلغت العقود
اآلجل��ة لخام غرب تكس��اس الوس��يط األمريكي
02ر 55دوالر للبرمي��ل مرتفع��ة تس��عة س��نتات أو
1ر 0بالمئة.

وقال��ت الس��عودية ،أكب��ر منت��ج للنف��ط
بمنظم��ة البل��دان المص��درة للبت��رول (أوبك)،
األسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من
الخ��ام أدنى من س��بعة ماليين برميل يومياً في
أغس��طس /آب وس��بتمبر /أيلول للمس��اعدة في
تصريف مخزونات النفط العالمية.
واتفق��ت أوب��ك وحلفاؤه��ا ،المجموع��ة
المعروف��ة باس��م أوب��ك ،+عل��ى خف��ض إنت��اج
النف��ط بمق��دار 2ر 1ملي��ون برمي��ل يومي �اً من��ذ
األول من يناير /كانون الثاني الماضي.
ويضغ��ط تنام��ي ح��رب التج��ارة بي��ن
الوالي��ات المتح��دة والصين ،أكب��ر اقتصادين
ومستهلكين للطاقة في العالم ،بقوة على أسعار
النفط في األش��هر األخيرة .كما مازالت زيادة
كبي��رة ف��ي إنت��اج النف��ط الصخ��ري األمريكي

أك��د أمي��ن ع��ام جمعي��ة المصاف��ي
التكريري��ة االيرانية ،ان طاقة إنتاج البنزين
في ايران تتخطى  100مليون لتر يومياً.
وأوض��ح ناص��ر عاش��وري ،ف��ي مؤتم��ر
صحف��ي أم��س الثالث��اء ،ان مصفاة «س��تارة
خليج فارس» المدش��نة تنتج  45مليون لتر
يومي �اً ،حيث انه ومع احتس��اب طاقة جميع
المصاف��ي بالب�لاد ،ف��ان مس��توى اإلنت��اج
بإمكان��ه تخط��ي  100ملي��ون لت��ر يومي �اً
وتصدي��ر  80إل��ى  90ملي��ون لت��ر يومياً من
فائض االستهالك.
وأك��د عاش��وري ان��ه ورغ��م الحظ��ر
النفط��ي ،ف��ان دول الحص��ار ل��م يك��ن له��ا
هامش حركة بخصوص حظر البنزين.

العراق يحافظ على
مركزه الـ 5عربي ًا
والـ 38عاملي ًا بأكبر
إحتياطيات الذهب

«فورين بوليسي» :ال مؤشرات إلنتهاء الحرب التجارية بني بكني وواشنطن
يب��دو أن��ه م��ن غي��ر المحتم��ل أن يس��مح
الزعم��اء الصيني��ون للوالي��ات المتح��دة
بالضغ��ط لزي��ادة قيم��ة الي��وان ،كما حدث
في السابق مع اليابان لزيادة قيمة الين».
* مستقبل الحرب التجارية
ويعتق��د الكات��ب أن��ه ليس��ت هن��اك
مؤش��رات واضح��ة إلنه��اء الح��رب التجارية
الت��ي أعلنه��ا ترام��ب .ويق��ول :إن اإلجراءات
الفردي��ة الت��ي تس��اهم ف��ي تعمي��ق األزم��ة
بطريق��ة أو بأخ��رى تعتب��ر أح��د األس��باب
الت��ي جعل��ت ردة الفع��ل إزاء اته��ام الصي��ن
بالتالعب بالعملة قوية للغاية؛ لكن الصين
يؤك��د الكات��ب -ت��رى أن عالقته��ا م��عالوالي��ات المتحدة تش��هد تراجعاً في اآلونة
األخيرة.
ويتاب��ع« :يب��دو أن الح��رب التجاري��ة
بمثاب��ة أح��د مظاه��ر االنفص��ال التدريجي
ف��ي العالق��ات الثنائي��ة بي��ن البلدي��ن ،الت��ي
ق��د تتواص��ل لفت��رة طويلة حتى بع��د نهاية
حكم ترامب».
* ضربة للجامعات األميركية
وأوض��ح الكات��ب ان��ه م��ن المرج��ح أن
تتلق��ى الجامعات األميركية ،التي تتعامل
مع قيود التأشيرات المفروضة على الطالب
الصينيي��ن ،ضرب��ة أخ��رى م��ن الي��وان الذي
انخفض��ت قيمت��ه .وقال :إنه م��ن المحتمل
أن س��فر ع��دد أق��ل م��ن الط�لاب الصينيي��ن
للخارج سيخدم مصالح الحكومة الصينية،
الت��ي تش��كك بش��كل متزاي��د ف��ي أهمي��ة
التعليم األجنبي.
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تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي
وتؤثر سلباً على األسعار.
هذا وبلغت أس��عار الذهب أعلى مستوياتها
في أكثر من ست سنوات أمس الثالثاء ،إذ يعزف
المس��تثمرون ع��ن األص��ول العالي��ة المخاط��ر
بفع��ل حالة القل��ق المحيط��ة باحتجاجات في
هون��ج كون��ج وانهيار لعملة األرجنتين في ظل
مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وبحل��ول الس��اعة 18ر 05بتوقيت غرينتش،
ارتفع الذهب في المعامالت الفورية 3ر 0بالمئة
إل��ى 56ر 1515دوالر لألوقي��ة (األونص��ة) ،بعد أن
سجل أعلى مستوياته منذ أبريل /نيسان 2013
عن��د 03ر 1518دوالر .وزاد الذه��ب ف��ي العق��ود
األمريكي��ة اآلجل��ة 6ر 0بالمئ��ة إل��ى 90ر1526
دوالر لألوقي��ة .وتس��ببت إحتجاج��ات في إغالق

مط��ار هون��غ كون��غ ،أكث��ر مط��ارات العال��م
إزدحام �اً في حركة الش��حن الج��وي ،االثنين.
وب��دأت االحتجاج��ات إعتراض �اً عل��ى مش��روع
قانون يس��مح بتس��ليم مش��تبه بهم إل��ى الصين
لمحاكمته��م؛ لكنه��ا اتس��عت لتش��مل دع��وات
أوسع نطاقاً إلى الديمقراطية.
عل��ى الجان��ب اآلخ��ر م��ن العالم ،س��يطرت
المخ��اوف م��ن الع��ودة المحتمل��ة لسياس��ات
التدخل على الس��وق األرجنتينية بعد أن خس��ر
الرئي��س ماوريس��يو ماك��ري بهام��ش يف��وق
التوقعات في االنتخابات التمهيدية للرئاسة.
وينظ��ر إل��ى الذه��ب ،بجان��ب العمل��ة
الياباني��ة وس��ندات الخزان��ة األمريكي��ة ،عل��ى
أن��ه اس��تثمار آم��ن نس��بياً ف��ي أوق��ات الضبابي��ة
السياسية والمالية.

أعل��ن المجلس العالم��ي للذهب ،أمس
الثالث��اء ،ان الع��راق حاف��ظ عل��ى مرك��زه
الخام��س عربي �اً وال �ـ 38عالمي �اً بأكب��ر
إحتياطي��ات الذه��ب؛ مبين �اً ان خم��س دول
تس��تحوذ على أكثر من نصف أحتياطيات
الذهب العالمية.
ونق��ل موق��ع (الس��ومرية ني��وز) ع��ن
المجل��س قول��ه ف��ي إحصائي��ة نش��رها على
خالل الشهر الجاري :إن «آخر شراء للعراق
م��ن الذه��ب كان ف��ي ش��هر أيل��ول م��ن ع��ام
 2018وبمقدار 5ر 6طن».
وأش��ار المجل��س إل��ى أن الع��راق حافظ
أيض �اً عل��ى مرك��زه  38عالمي �اً بأكب��ر
احتياط��ي للذه��ب م��ن أص��ل  100دول��ة
مدرج��ة ف��ي اإلحص��اءات المالي��ة الدولي��ة
لالحتياطيات العالمية للذهب ،حيث بلغت
ه��ذه االحتياطي��ات 3ر 96ط��ن وه��ي تمث��ل
7ر 6بالمئة من باقي عمالته.
يذك��ر أن مجل��س الذه��ب العالم��ي
ال��ذي يق��ع مق��ره ف��ي بريطاني��ا يمتل��ك
خب��رة واس��عة ومعرف��ة عميق��ة بالعوام��ل
المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من
أكب��ر ش��ركات تعدي��ن الذه��ب ف��ي العالم
وأكثرها تقدماً.

تراجع ثقة املستثمرين
األملان بعد تدهور
توقعات اإلقتصاد
كش��ف مس��ح ي��وم الثالث��اء أن ثق��ة
المس��تثمرين األلم��ان تراجع��ت أكث��ر م��ن
المتوقع في أغسطس /آب.
وق��ال معه��د زد.إي.دبلي��و لألبح��اث :إن
النزاع��ات التج��ارة وزي��ادة احتم��االت خ��روج
بريطانيا عن االتحاد األوروبي بدون إتفاق أدت
إلى تدهور التوقعات في أكبر اقتصاد أوروبي.
وق��ال المعه��د إن مس��حه الش��هري أظه��ر
تراج��ع الثق��ة االقتصادي��ة بي��ن المس��تثمرين
إل��ى 1-ر 44بالمئ��ة م��ن 5-ر 24بالمئ��ة ف��ي
يوليو /تموز ،وهو أدنى مس��توى منذ ديسمبر/
كان��ون األول ع��ام  .2011وتوق��ع خب��راء
اقتص��اد اس��تطلعت رويت��رز آراءه��م إنخف��اض
الثق��ة إل��ى 5-ر .28وتراج��ع مؤش��ر داك��س
األلماني إلى أدنى مس��توى خالل الجلسة بعد
نش��ر زد.إي.دبلي��و لنتائ��ج المس��ح .وانخف��ض
مؤش��ر منفص��ل يرص��د تقيي��م المس��تثمرين
لألوض��اع االقتصادي��ة الراهن��ة إل��ى 5-ر13
م��ن 1-ر 1في الش��هر الس��ابق .وكان محللون
توقعوا أن يسجل المؤشر قراءة عند 0-ر.7

